Nieuwsbrief nr. 23, 14 november 2022
Beste GHTC-leden, sportleiders en verpleegkundigen,
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het belangrijkste onderwerp op de Algemene Ledenvergadering van maandag 7 november
was de vaststelling van de contributies voor 2023.
Henk Bulder, onze penningmeester, legde uit hoe we er financieel voorstaan:
In de afgelopen jaren hebben we door Corona hele uitzonderlijke seizoenen gedraaid. De
gevolgen van die periode waren ingrijpend, met name voor de trimmers. De oorzaken:
Het aantal trimmers daalde in 4 jaren tijd van 120 naar 72;
De Driestar verhoogde de huurprijzen stapsgewijs van €6 per uur naar €15
per uur en vanaf 2023 gaan we het tarief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG) betalen, een tarief dat ook Sport.Gouda hanteert. Dat tarief is nu € 16,90 per
uur.
De sportleidersvergoeding is al jaren niet verhoogd en gaat van € 25 naar € 30 per
uur
Kostenstijgingen zijn de afgelopen jaren niet doorberekend in de exploitatie.
Bij de zwemmers waren de gevolgen minder ingrijpend, vooral doordat het ledental op peil
bleef en zelfs iets groeide. Er zijn nu 32 zwemmers.
Het bestuur stelde voor om de contributie voor de zwemmers van € 13,75 naar € 15 per
maand te verhogen en voor de trimmers van € 13 naar € 20 per maand. Verder wordt
voorgesteld om de contributie niet alleen per jaar of per kwartaal, maar ook per maand
betaalbaar te maken. Na een stevige discussie werden deze voorstellen door de
aanwezige leden aangenomen, met 1 stem tegen.
EINDEJAARSAVOND
20 december is de laatste sportavond van het jaar, die traditiegetrouw zal worden afgesloten
met een Bingo. Binnenkort kunnen trimmers en zwemmers zich hiervoor inschrijven. De
inschrijfformulieren liggen op de gebruikelijke plekken van de Driestar en het zwembad.
De planning is als volgt:
We sporten van 18.30 tot 19.30 in zaal C en D van de Driestar. In de ene zaal kun je volleybal
en badminton spelen. In de andere zaal wordt een circuit gemaakt voor fitness-training. En in
de aula kun je sjoelen, klaverjassen en darten.
Om 19.30 staat te koffie klaar met lekkers en daarna kan de Bingo starten. Er zijn
aantrekkelijke prijzen te bemachtigen.
Voorzitter Jan Kasdorp sluit de avond af en wenst iedereen een gezond en gelukkig 2023.
Met een hartelijke groet vanuit het bestuur
Jan Kasdorp ( voorzitter)

